
Zápis 

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vintířov,které se konalo dne 10.listopadu 2014 od 16.00 

hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vintířově. 

 

Přítomni:  p.Ošecký,p.Střímelská,p.Češka M, p.Střímelský, p.Češka L.,p.Šimková,p.Muchka,p.Horvát,    

                   p.Zápotocký,p.Choc,p.Vašek  

 

Občané : p.Vystrčil, p.Trska,p.Lánský,p.Rychvalský,p.Kalinová,p.Dziková,p.Svoboda M.   

                ,pSvobodová,ing.Hora,p.Picková 

 

 

     Jednání zahájil uvítáním všech přítomných řídící dnešního ustavujícího zasedání pan Petr Vystrčil. 

Na jeho návrh byl odsouhlasen jednohlasně návrh programu dnešního jednání Tento každý ze členů 

Zastupitelstva obce obdržel s pozvánkou a s příslušnými materiály k projednávaným bodům v termínu, 

stanoveném jednacím řádem. Jelikož přítomní členové ZO neměli připomínek, bude se jím dnešní 

zasedání řídit. 

 

Program jednání: 

 

1.Zahájení. 

2.Volba mandátové,volební a návrhové komise,volba ověřovatelů zápisu. 

3.Jednání a zpráva mandátové komise. 

4.Složení slibu členů Zastupitelstva obce Vintířov. 

5.Volba starosty a místostarosty obce. 

6.Projev nově zvoleného starosty. 

7.Různé. 

8.Usnesení. 

 

K jednotlivým bodům jednání: 

 

1.Zahájení. 

 

Dle zákona o obcích zahájil jednání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva jeho 

bývalý člen pan Petr Vystrčil .Zapisovatelem tohoto jednání byl navržen a jednohlasně zvolen pan 

Jiří Ošecký. 

 

      2.Volba mandátové, volební a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 

 

     Řídící dnešního zasedání pan Vystrčil navrhnul přítomným ,aby  mandátová komise pracovala ve   

     složení p.Libor Češka, p.Marek Choc a p.Milan Horvát. Návrh byl přítomnými jednohlasně  

     odsouhlasen. 

     Do volební a návrhové komise byli navrženi p.Miroslav Češka, p. Robert Muchka a p. Jiří    

     Střimelský .Návrh všemi přítomnými členy ZO taktéž jednohlasně odsouhlasen. Jako ověřovatelé      

     zápisu, který vzejde z dnešního zasedání ,byli jednohlasně odsouhlaseni p.Střimelská a p.Muchka.                

              

      3.Jednání a zpráva mandátové komise. 

 

      Řídící jednání p.Vystrčil požádal mandátovou komisi v čele s panem L.Češkou o ověření platnosti   

      volby  členů ZO a přerušil na 5 minut jednání .Po opětném pokračování jednání vyzval mandátovou  



      komisi k podání zprávy .Pan Libor Češka seznámil přítomné s výsledky voleb a  konstatoval  

      jménem komise ,že volby byly platné a každý ze zastupitelů obdržel osvědčení o zvolení členem  

      Zastupitelstva obce Vintířov. 

       

 4.Složení slibu členů Zastupitelstva obce Vintířov. 

       

      Řídící zasedání pan Vystrčil vyzval paní Šimkovou k přečtení slibu člena ZO. Po jeho přečtení 

      byl jednotlivými členy slib potvrzen podáním ruky přesedajícímu a podpisem. 

 

       5.Volba starosty a místostarosty obce. 

 

       Řídící zasedání pan Vystrčil pokračoval v dalším jednání výzvou předsedy volební a návrhové        

       komise pana Češky, aby seznámil přítomné členy ZO se způsobem volby starosty a místostarosty. 

       Na základě hlasování bylo jednohlasně odsouhlaseno veřejné hlasování k volbě těchto funkcí. 

       Poté vyzval řídící zasedání předsedu volební a návrhové komise, aby přítomné zastupitele sezná- 

       mil s návrhem na funkci starosty obce pro volební období  2014 – 2018. Pan Češka přednesl návrh, 

       aby tuto funkci vykonával pan Jiří Ošecký. Uvedený návrh byl poté 10 zastupiteli schválen,  

       hlasování se zdržel pan Ošecký. Pan Vystrčil poté po svém krátkém projevu, předal řízení zasedání   

       nově zvolenému starostovi. 

       Poté pan Ošecký poděkoval členům ZO za důvěru a vyzval p.Češku o přednesení návrhu  

       na funkci místostarosty obce. Do funkce uvolněného místostarosty byl navržen pan Marek  

       Choc a jako protikandidát byl navržen pan Libor Češka již na společném zasedání 22.10.2014.  

       Starosta dal hlasovat nejprve o protinávrhu, kde pan Libor Češka dostal 2 hlasy, 7 hlasů bylo proti     

       a 2 se zdrželi hlasování. Poté bylo hlasováno o p.Chocovi kde 7 hlasů bylo pro, 1 proti a 3 se      

       zdrželi. Uvolněným místostarostou byl zvolen pan Marek Choc.             

 

        6.Projev nově zvoleného starosty. 

 

        Nově zvolený starosta obce pan Jiří Ošecký přednesl projev,který je přílohou tohoto zápisu..         

 

        7.Různé: 

 

- jednohlasně odsouhlaseni zástupci obce do Školské rady ZŠ, kterými jsou p.Střímelská a p.Choc  

- informace o soupisu událostí ,které řešila v obci Měpolicie Chodov v říjnu 2014 

- informace starosty pana Ošeckého o stavu přípravy investičních akcí na rok 2015 a další roky, 

tento materiál bude podrobněji projednán na prosincovém zasedání 

- předseda Finančního výboru pan Zápotocký a pan starosta předložili a podali informaci 

k návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2015-19,který bude s konečnou 

platností projednáván v měsíci prosinci na zasedání ZO ,rozpočet je navržen jako vyrovnaný na 

straně příjmů i výdajů v celkové výši 24 120 000.- Kč, bylo rozhodnuto, že po úpravě na 

základě připomínek zastupitelů, budou oba vyvěšeny na úřední desku ke konzultaci veřejnosti a 

v prosinci budou dopracovány ke konečnému schválení s případnými připomínkami veřejnosti a 

zastupitelů, byl vzat na vědomí rozbor hospodaření obce za 01-09/2014 

- novým zastupitelům předán plán investičních akcí pro roky 2014 – 2018 ,který byl zastupiteli 

v minulosti zpracován a odsouhlasen, vychází z plánu obnovy vesnice, podle kterého se ZO řídí 

již od roku 1991,kdy byl zpracován a několikrát již aktualizován 

- projednány otázky záležitostí odměňování členů Zastupitelstva obce ve smyslu nařízení vlády 

č.459/2013 Sb.- tajemnice připraví podklady pro účetní 

- projednáno a odsouhlaseno společné programové prohlášení všech tří SNK 



- probráno znění smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a pověření starosty podpisem 

uvedených smluv – seznámení provedl pan Muchka 

- jednohlasně schválen sponzorský dar ve výši 2 000.- Kč okresní organizaci Svazu postižených 

civilizačními chorobami Sokolov 

- schválena delegace starosty na VH SUAS-skládková s.r.o. dne 27.11.2014 a VSMOS dne 

19.12.2014 

- na základě souhlasu rodičů jednohlasně odsouhlaseno uzavření MŠ Vintířov v době od 

22.12.2014 do 2.1.2015 

- vzata na vědomí připomínka pana Trsky ve vztahu k VO a dále zodpovězen dotaz k otázce 

opravy mostu na SUAS 

- návrh pana Rychvalského k propagaci obce prostřednictvím studentů nebo sportovců 

- návrh pana M.Češky na změnu odměňování správce místního kulturního sálu z důvodu redukce 

využívání v současné době na základě rozhodnutí ZO – bude projednáno v prosincovém 

zasedání ,zrušení paušálů na jízdné zrealizováno 

- připomínka pana Horváta k možnosti zapůjčení místního kulturního sálu na den 22.11.2014 na 

konání zábavy, odkaz na nové podmínky pro zapůjčování tohoto zařízení a navíc v uvedený 

termín se zde koná vítání občánků, doporučena změna termínu na 01/2015 

- připomínka pana L.Češky k ceně vody, prověření možnosti přechodu k VaK K.Vary 

- na návrh pana Muchky doplnění Kulturní komise o paní Petru Šimkovou a na návrh pana 

Horváta doplnění této komise o pány Demetera a Harvana 

- po splnění zákonem stanovených podmínek k pronájmu pozemků, rozdělení části pozemku na 

p.p.č.71 mezi žadatele p.Zelenku J., Vintířov 160 a Kopřivu T., Vintířov 146 dle předloženého 

snímku z katastrální mapy, tajemnice paní Picková zajistí sepsání nájemních smluv s uvedenými 

žadateli 

- z důvodu nesplnění podmínek zrušeno výběrové řízení na byt čp.57/1 a tajemnice pověřena 

vypsáním nového VŘ  

   

Po projednání všech bodů jednání bylo ustavující zasedání ZO ukončeno v 18.45 hodin. 

 

 

Ověřil:                                                                                                 Ošecký Jiří 

                                                                                   starosta obce   
              

              

              

              

              

              

              

              

   


